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Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017 

Dne 16. června 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček 2017/2018). Zákon nabyl účinnosti 15. dnem po svém 

zveřejnění, tj.  1. 7. 2017. Tato novela přináší celou řadu změn zejména v daních z příjmů právnických a 

fyzických osob, v zákoně o dani z přidané hodnoty či změny v daňovém řádu.  

Nyní bychom se zaměřili na oblast daně z příjmů právnických osob. 

Změny v oblasti daně z příjmů 

právnických osob 

Daně z příjmů právnických osob se daňový 

balíček, až na některé výjimky, dotkne ve 

zdaňovacím období, které započalo po datu 

účinnosti této novely, tj.: 

 u právnických osob se zdaňovacím 
obdobím kalendářního roku se změny 
promítnou až od roku 2018, 

 u právnických osob s hospodářským rokem 
se změny uplatní od následujícího 
hospodářského roku počínajícího po 1. 7. 
2017 včetně. 

Změny v daních z příjmů pro právnické osoby, 

které nejsou veřejně prospěšným poplatníkem 

(tj. zejména obchodní korporace), se dotýkají 

například následujících oblastí: 

1. Změny, jež lze v souladu 

s přechodnými ustanoveními uplatnit 

již pro zdaňovací období započaté 

v roce 2017: 

 Mikro účetní jednotky, které nemají dle 
zákona o účetnictví povinnost přeceňovat 
cenné papíry reálnou hodnotou, mohou při 
prodeji cenného papíru realizovat ztrátu, 
která představuje daňově účinný výdaj. 

 Bezúplatný příjem ve formě účelového 
peněžitého daru na pořízení hmotného 
majetku nebo jeho technického zhodnocení 
snižuje vstupní cenu předmětného 
hmotného majetku. Zároveň je poplatník 
daně z příjmů právnických osob, který tento 
dar zahrnul do výnosů a snížil o něj vstupní 
cenu hmotného majetku či jeho technického 
zhodnocení, oprávněn tento výnos vyloučit 
ze zdanitelných příjmů již za rok 2017. 

 

2. Změny, které se uplatní od 1. 7. 2017: 

 Technické zhodnocení dokončené a 
uvedené do užívání po 1. 7. 2017 může 
nově daňově odepisovat i podnájemce, a to 
za obdobných podmínek jako nájemce. 

 Úpravy v režimu finančního leasingu se 
nově dotknou jak předmětu finančního 
leasingu, tak doby trvání. Z finančního 
leasingu budou vyloučeny smlouvy 
uzavřené po 1. 7. 2017 na neodepisovaný 
majetek (např. pozemky) a na nehmotný 
majetek. Další podmínkou pro daňovou 
uznatelnost výdajů (nákladů) z titulu 
zaplacených splátek finančního leasingu je, 
že leasingová smlouva musí být ukončena 
ještě před uplynutím minimální doby 
leasingu. Na smlouvy, u kterých byl 
předmět finančního leasingu uživateli 
přenechán ve stavu způsobilém obvyklému 
užívání před 1. 7. 2017, se bude i nadále 
vztahovat dosavadní režim. 

 U nehmotného majetku, u něhož bylo 
odepisování zahájeno po 1. 7. 2017, se 
nově budou považovat doby odepisování 
za minimální, tzn. poplatník se bude moci 
dle svého uvážení rozhodnout a daňově 
odepisovat i po delší dobu, musí však 
zachovat ostatní zákonem stanovené 
podmínky (zejména pravidlo rovnoměrného 
odepisování nehmotného majetku). 

 

3. Změny účinné od zdaňovacího 

období započatého po účinnosti 

novely: 

 Součástí vstupní ceny nového stavebního 
díla je daňová zůstatková cena 
likvidovaného stavebního díla, jehož 
likvidace s novou výstavbou souvisí. 

 Náklady na pohonné hmoty v prokázané 
výši vynaložené v souvislosti s pracovní  
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cestou bude možné uplatnit i u motorových 
vozidel provozovaných na základě smlouvy 
o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu 
zajištění dluhu převodem vlastnického 
práva k tomuto vozidlu.  

 Zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí 
může představovat daňově uznatelný 

náklad pouze tehdy, pokud nevstoupí do 
pořizovací ceny nemovitého majetku (tj. v 
případech, kdy daň hradí jiná osoba než 
nabyvatel – například převodce, ručitel 
nabyvatele apod.). 

 

  

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost  a  nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Pavlína Orlová  

Senior Tax Consultant 

E-mail: Pavlina.Orlova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v Bosně a 

Hercegovině, Černé Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, 

Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na Ukrajině. V dalších evropských zemích a celosvětově 

působíme ve spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

 

Stanislav Machek  

Senior Tax Manager 

E-mail: Stanislav.Machek@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://plus.google.com/+AccaceSroPraha
http://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash

